
 

1 
 

 

บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จงัหวดัเชียงใหม่ถือเป็น ศูนยก์ลางการท่องเท่ียว การศึกษา เศรษฐกิจ การคมนาคม และท่ีส าคญั
สามารถเป็นแหล่งให้ความรู้และขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซ่ึงมี
อตัราการเจริญเติบโตของเมือง ประชากรเพิ่มข้ึนทุกปี การก่อสร้างท่ีพกัอาศยั ถนน อาคารส านกังาน
ต่างๆเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัจงัหวดัเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งแน่นหนา
จึงท าให้ เกิดการบุกรุกโบราณสถาน การขุดโบราณวัตถุ  ซ่ึงทุกอย่างล้วนเป็นหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์ทั้งส้ิน รัฐบาลเล็งเห็นความส าคญัของโบราณสถาน และโบราณวตัถุต่างๆ จึงมีแผน
ด าเนินการเพื่อเตรียมสถานท่ีท่ีสามารถเก็บ รักษาโบราณวตัถุต่างๆท่ีพบในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้ง
สถานท่ีน้ียงัสามารถให้ความรู้แก่ประชาชนในแง่ของประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุและโบราณคดี ไดด้ว้ย 
ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงตรัสไวว้่า“โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ
โบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจ าเป็นแก่การศึกษาคน้ควา้ในทางประวติัศาสตร์ศิลปะ
โบราณคดี เป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยท่ีมีมาแต่อดีต ควรสงวนรักษาไวใ้ห้คงทน
ถาวร เป็นสมบติัส่วนรวมของชาติไวต้ลอดกาล”1จากพระบรมราโชวาท ท าให้เห็นถึงขอ้ส าคญัว่า
จะต้องปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้และภาคภูมิใจในชาติพนัธ์ุของตนเอง การจดัตั้งพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติเชียงใหม่จึงมีความเก่ียวขอ้งทั้งในแง่ของการอนุรักษ์เก็บรักษาจนถึงการเป็นศูนยก์ารศึกษา
ใหค้วามรู้ในเร่ืองของประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุเพื่อความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จดัตั้งข้ึน เม่ือปี พ.ศ. 2512 โดยกรมศิลปากรไดจ้ดัซ้ือท่ีดิน ดา้นทิศ
เหนือของถนนซูเปอร์ไฮเวย ์เขตต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากเอกชนจ านวน 23 ไร่
ใช้วงเงินรวมทั้งส้ิน 2,000,000 บาท เพื่อจดัสร้างพิพิธภณัฑ์ทางชาติพนัธ์ุวิทยาโดยได้มอบหมายให้
กองสถาปัตยกรรมด าเนินการออกแบบตวัอาคารพิพิธภณัฑ์เต็มรูปแบบ ลกัษณะอาคารเป็นอาคารโถง 
2 ชั้น ลกัษณะทรงพื้นเมืองประยุกต ์จัว่ประดบักาแล ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2516 พระบาทสมเด็จพระ

                                                             
1 กรมศิลปากร ภมิูแผน่ดินมรดกไทย : พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วักบัการเสดจ็พระราชด าเนินแหล่งมรดกไทย (กรุงเทพ 

: กรมศิลปากร,2554.) หนา้ 28 
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เจา้อยู่หัว พร้อมดว้ยสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินมาเป็นองค์ประธาน
ประกอบพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ การจดัแสดงนิทรรศการถาวรภายในนั้นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
เชียงใหม ่แบ่งส่วนการจดัแสดง ออกเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่  
กำรจัดแสดงส่วนที่ 1 แสดงภูมิหลังล้านนาด้านธรณีวิทยา ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของ
ภาคเหนือ การตั้งถ่ินฐานของมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์ 
กำรจัดแสดงส่วนที ่2 แสดงเร่ืองราวของหริภุญไชย รัฐแรกของภาคเหนือและประวติัศาสตร์อาณาจกัร
ลา้นนา เร่ิมจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเรืองและความเส่ือมของอาณาจกัร 
กำรจัดแสดงส่วนที ่3 แสดงเร่ืองราวของเมืองเชียงใหม่ใตร่้มเงาสยามตั้งแต่กอบกูเ้อกราชจากพม่า การ
ตั้งเมือง และความสัมพนัธ์กบัราชอาณาจกัรสยาม 
กำรจัดแสดงส่วนที ่4 แสดงเร่ืองการคา้และเศรษฐกิจระยะแรก และระยะท่ี 2 ก่อนทางรถไฟจะมาถึง 
การจดัแสดงส่วนท่ี 5 แสดงเร่ืองราวการด ารงชีวิตและพฒันาการทางสังคม เช่น การเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาและสาธารณสุข 
กำรจัดแสดงส่วนที่ 6 แสดงถึงวิวฒันาการของศิลปกรรมลา้นนาและศิลปะในประเทศไทยเช่น พุทธ
ศิลป์ เคร่ืองสัตภณัฑ ์เป็นตน้  

พิพิธภณัฑสถานมีหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของชุมชน เช่ือมโยงอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เร่ิมตน้
ดว้ยการรวบรวมสงวนรักษาวตัถุส าคญัให้ด ารงอยู่ตลอดไปไม่สูญหาย ท าการศึกษาคน้ควา้เร่ืองราว
ของวัตถุ ท่ี รวบรวมนั้ น  น าออกจัดแสดงเผยแพ ร่ความ รู้แก่ประชาชน งานในหน้า ท่ีของ
พิพิธภณัฑสถานอนัเป็นหนา้ท่ีโดยตรงท่ีละเลยไม่ไดน้ั้น ไดแ้ก่ การรวบรวมวตัถุ การตรวจพิสูจน์ การ
ท าบนัทึกหลกัฐาน การสงวนรักษาวตัถุ การจดัแสดงนิทรรศการ การใหก้ารศึกษา หนา้ท่ีต่อสังคม2 

จากการอา้งอิงขา้งตน้ผูศึ้กษาเล็งเห็นถึงหน้าท่ีหน่ึงท่ีส าคญัของพิพิธภณัฑสถาน คือ การจดั
แสดงนิทรรศการ ซ่ึงในสมยัก่อนนั้นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติส่วนใหญ่จะไม่ค  านึงถึงเทคนิคการจดั
แสดงมากนกั วตัถุประสงคส์ าคญัก็คือน าวตัถุท่ีมีความส าคญัมาจดัจ าแนกแยกประเภทให้ค  าบรรยาย 
เพื่อการศึกษาคน้ควา้ของนกัวิชาการ หรือผูท่ี้สนใจเขา้ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากการจดัแสดงท่ีแบ่ง
หมวดหมูไ่วอ้ยา่งเป็นระเบียบเท่านั้น จึงเป็นขอ้เสียท่ีประชาชนทัว่ไปไม่ไดใ้ห้ความสนใจ และรู้สึกวา่
สูงเกินกวา่ความเขา้ใจ พิพิธภณัฑสถานสมยัก่อนจึงกล่าวไดว้า่เหมาะส าหรับนกัวิชาการหรือผูท่ี้สนใจ
เขา้ไปศึกษา แต่เม่ือแนวคิดของพิพิธภณัฑสถานเปล่ียนไป พิพิธภณัฑสถานจะตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีให้
ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินแก่ประชาชน ทุกประเภท ทุกวยั ทุกระดบัการศึกษา และแนวคิดดงักล่าวก็
ไดเ้ปล่ียนแปลงการจดัแสดงนิทรรศการของพิพิธภณัฑสถานใหม่  

                                                             
2 Unesco : The Organization of  Museum : Practicle Advice, Unesco, 1960 หนา้ 16 
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ในพิพิธภณัฑสถานท่ีพฒันาก้าวหน้านั้น จะมีทั้งการจดัแสดงนิทรรศการท่ีทนัสมยัส าหรับ
ประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้ช้งานหลกั ส่วนการจดัแสดงแบบเก่าก็ยงัคงมีอยู่โดยอาจจะจดัไวใ้น
คลงัคน้ควา้ส าหรับนักวิชาการเขา้ใช้ศึกษาคน้ควา้ได้ จดัจ าแนกแยกประเภท เป็นหมวดหมู่พร้อม
ทะเบียนประวติัเพื่อการศึกษาค้นควา้โดยเฉพาะ ในช่วงการเปล่ียนแปลงปรับปรุงการจัดแสดง
นิทรรศการในพิพิธภณัฑสถานใหม่นั้น พิพิธภณัฑสถานแต่ละประเภทก็ใช้เทคนิคต่างๆกนั โดยอิง
ตามแนวความคิดท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การแสดงนิทรรศการ น่าสนใจ ได้ทั้ งความรู้ ความ
เพลิดเพลิน จดัแสดงวตัถุน้อยช้ินคดัเลือกแต่วตัถุท่ีน่าสนใจ ใช้แสงสี ฉากหลงั ตูจ้ดัแสดงพิเศษ จดั
แสดงวตัถุให้ดูโดดเด่นเชิดชูความงามแต่ละช้ินวตัถุ เช่น การจดัแสดงจ าลองส่ิงมีชีวติให้มีบรรยากาศ
จ าลองของส่ิงมีชีวิตนั้นๆ โดยใชเ้ทคนิคฉากละคร (Diorama Technique) เป็นตน้ ท่ีส าคญัของการจดั
แสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ นั้นให้ประสบการณ์ซ่ึงมาในหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งแบบเปิดคลงัวตัถุทางชาติพนัธ์ุวทิยา หรือแบบปฏิสัมพนัธ์ทางวทิยาศาสตร์ก็ดี มกัจะจดัแสดงอยูใ่น
ระยะเวลา 10 ปีหรือมากกวา่นั้น การจดัแสดงระยะเวลายาวนานจ าเป็นตอ้งมีวตัถุจดัแสดงท่ีมีจ านวน
มากพอ และมีความรู้มากพอสมควรท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูช้มไดใ้นแต่ละคร้ังท่ีมาชม 
และท่ีส าคญัอีกประการ หัวขอ้ของนิทรรศการถาวรจะตอ้งเขา้ประเด็นกบัช่วงเวลาท่ีจดัแสดงนั้นๆ
ดว้ย3 

การปรับปรุงพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตั้ งแต่ปี 2535-2556 มีการปรับปรุงการจดั
แสดงนิทรรศการถาวร ในปี พุทธศกัราช 2542 เป็นปีล่าสุด ซ่ึงในปีพุทธศกัราช 2556 น้ีก าลงัเร่ิมการ
ปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวรซ่ึงท าให้ผูศึ้กษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของการปรับปรุง
นิทรรศการถาวรวา่การปรับปรุงแต่ละช่วงเวลานั้นมีระยะเวลาท่ียาวนาน ดงันั้น การปรับปรุงในแต่ละ
คร้ังควรมีแนวทางในการออกแบบท่ีสามารถส่งเสริมศกัยภาพของการแสดงนิทรรศการถาวรให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในแง่ของการเรียนรู้ สาระ และความบนัเทิง เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมสามารถรับรู้ถึง
ขอ้มูลต่างๆ ของการจดัแสดงนิทรรศการ  

นิทรรศการ คือ การรวบรวมวสัดุส่ิงของ เอกสาร แผน่ภาพ แบบจ าลอง หรือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
น ามาแสดงให้ผูช้มหรือประชาชนศึกษาหาความรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะถ่ายทอดความรู้และเร่งเร้าให้
ประชาชนเกิดความสนใจดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การจดัให้มีการบรรยาย ฉายภาพยนตร์วีดีทศัน์ หรือ 
โสตทศันูปกรณ์อ่ืนๆซ่ึงเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทรรศการ ตลอดจนการจดัเจา้หนา้ท่ีคอยช้ีแจงตอบขอ้
ซกัถามของผูช้ม4 ซ่ึงนิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่นั้น ยงัคงมีปัญหาในการ
                                                             

3 นิคม มูสิกะคามะ : แนวความคิดเก่ียวกับการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานตามระเบียบการปฏิบัติงานของ
ภณัฑารักษ ์(กรุงเทพ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต่ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง,2536.) หนา้ 78 

4 วฒันะ จูฑะวภิาต, การจดันิรรศการ (กรุงเทพ : ส านกัพมิพก์ล่ินแกว้, 2526.) หนา้ 7 
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จดัแสดง อนัดบัแรกท่ีสามารถเห็นไดช้ดั คือ การทิ้งช่วงเวลาในการปรับปรุงพฒันาการจดัแสดงร่วม 
15 ปี ซ่ึงในปัจจุบนันั้นเทคนิคการน าเสนอการจดัแสดงนั้นไดก้า้วไกลไปมาก ล าดบัต่อมาถดัจากเร่ือง
เทคนิคการจดัแสดงท่ีล้าหลังไปตามกาลเวลานั้น การวางบทนิทรรศการในปัจจุบนันั้นขาดความ
ต่อเน่ืองในการรับชมเน่ืองจากปัญหาของตวัอาคารท่ีมีอายุการใช้งานยาวนานเม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบั
โครงสร้างของตวัอาคารจึงท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยตวันิทรรศการออกไปหรือยา้ยไปไวใ้นส่วนอ่ืน
ของอาคารเพื่อความสะดวกต่อการเขา้ซ่อมแซมตวัอาคาร ปัญหาเร่ืองทางสัญจรในการชมนิทรรศการ
ก็เป็นผลพวงมาจากปัญหาขา้งตน้เน่ืองจากเกิดการยา้ยตวันิทรรศการข้ึนทางสัญจรในการชมจึงมีการ
แปรผนัตามความเหมาะสมของทางสัญจรผูพ้ิการนั้นก็มีปัญหาเช่นเดียวกนัเน่ืองด้วยทางลาดเอียง
ภายในตวัอาคารนั้นไม่เหมาะกบัการใช้งานของผูพ้ิการ ล าดบัต่อมาเป็นปัญหาเก่ียวกบัการออกแบบ
บรรยากาศภายในตัวอาคารให้เหมาะสมกับนิทรรศการท่ีจัดแสดง อันดับแรกในเร่ืองของการ
ออกแบบ คือ เร่ืองแสงสว่างภายในอาคารใช้แสงจากภายนอกอาคารซ่ึงสามารถควบคุมได้ยากกว่า
แสงประดิษฐ์ซ่ึงการใชแ้สงภายนอกนั้นไม่เอ้ือต่อการจดัแสดงวตัถุ ท่ีส าคญัยงัท าใหบ้รรยากาศภายใน
การจดัแสดงนิทรรศการไม่น่าสนใจอีกด้วย ล าดบัต่อมาการจดัแสดงนิทรรศการในส่วนต่างๆใน
พิพิธภณัฑสถานนั้นขาดการให้ความส าคญัแก่วตัถุจดัแสดงท่ีโดดเด่นของส่วนจดัแสดงนั้นๆเพื่อ
กระตุน้ให้ผูเ้ขา้ชมจดจ าหรือสร้างความสนใจในส่วนจดัแสดงนั้นๆได ้เพราะ นิทรรศการเป็นวิธีการ
อนัทรงประสิทธิภาพในการกระตุน้ให้ผูค้นสนใจในวตัถุและแนวความคิด  ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีสามารถ
เขา้ถึงผูช้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองดว้ยวธีิการอ่ืนๆไม่สามารถท าได้5 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการทดลองน าเอาความรู้ทั้งศาสตร์ ศิลป์ และเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวขอ้งมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวรภายใน
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ โดยการผสมผสานแนวทางการออกแบบอนัหลากหลาย เช่น การ
ปรับเปล่ียนทางสัญจรภายใน  และการจดัแสดงบางส่วนของนิทรรศการให้มีความเหมาะสมต่อยุค
สมยั อีกทั้งเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ชมและเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ส าหรับผูพ้ิการ ออกแบบ
การให้แสงสว่างภายในนิทรรศการอย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคญักบัพื้นท่ีจดัแสดงเป็นหัวใจ
ส าคญั ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุวิทยาของจงัหวดัเชียงใหม่และ การสร้าง
กิจกรรมให้เกิดการโตต้อบกนัระหวา่งผูช้มและนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ สามารถให้ผูเ้ขา้ชมมีอิสระ
ในการรับชมอยา่งมีสาระและความบนัเทิง อีกทั้งยงัสามารถรับรู้ถึงขอ้มูลท่ีทางพิพิธภณัฑ์ ตอ้งการส่ือ
ถึงผูเ้ขา้ชมอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่แก่ผูเ้ขา้ชมนิทรรศการใน

                                                             
5 เปร่ือง กมุุท, การวจิยัส่ือการสอนและนวตักรรมการสอน (กรุงเทพ : มหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวฌิโรฒประสานมิตร, 

2526.) หนา้ 7 
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แง่ของเน้ือหา เทคนิคการจดัแสดง การใชส่ื้อมลัติมิเดีย เป็นตน้ ทั้งน้ีกระบวนการทั้งหมดเพื่อส่งเสริม
การถ่ายทอดความรู้ในดา้นประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุวทิยาแก่ผูเ้ขา้ชม และผูท่ี้สนใจคน้ควา้ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา เน้ือหาและรูปแบบการจดัแสดงนิทรรศการถาวรของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ในสภาพปัจจุบนั 

1.2.2 เพื่ อ ศึ กษ ารูปแบบและสภาพ ปัญหาของการจัดแสดงนิทรรศการถาวรของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน 

1.3   ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ท าให้ทราบถึงประวติัความเป็นมา เน้ือหาและรูปแบบการจดัแสดงนิทรรศการถาวรของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ในสภาพปัจจุบนั 

1.3.2 ท าให้ทราบถึงรูปแบบและสภาพปัญหาของการจัดแสดงนิทรรศการถาวรของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

1.3.3 สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็น แนวทางการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน 

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

นิทรรศการถาวรภายใน พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย(์เชียงใหม่-ล าปาง)  

ต.ชา้งเผอืก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

1.4.2 ขอบเขตเน้ือหา 

ศึกษาบริบทประวติัความเป็นมา เน้ือหา รูปแบบการจดัแสดงและสภาพปัญหาของการจดัแสดง

นิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการจดั

แสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม ่
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1.5  นิยำมศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรศึกษำคร้ังนี้  

นิทรรศกำรถำวร หมายถึง นิทรรศการท่ีจดัอยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ท่ีจดัแสดง

เร่ืองชาติพนัธ์ุและประวติัศาสตร์ภูมิภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นการถาวร จดัเป็น

เวลานานหรือตลอดไป  

กำรจัดแสดงนิทรรศกำรถำวร หมายถึง การกระท าท่ีมุ่งเนน้เพื่อการจดัแสดงวตัถุ ครุภณัฑ์ติดท่ี 

ส่ือส่ิงพิมพ์ ข้อมูลเพื่อให้ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจ เร่ืองชาติพันธ์ุและประวติัศาสตร์ภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย ภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

1.6  กำรเสนอผลกำรศึกษำ 

บทที ่1 บทน ำ 

น าเสนอท่ีมาและความส าคญัของการศึกษา เร่ือง แนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการ

ถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ วตัถุประสงคข์องการวจิยั  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ

วจิยั ขอบเขตของการวจิยั  และนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

บทที ่2   แนวคิด ทฤษฎ ีและทบทวนงำนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

เป็นการศึกษาค้นคว้า  ทบทวนวรรณกรรม และน าเสนอสถานภาพความรู้ท่ี เก่ียวกับ 

พิพิธภณัฑสถาน การใชแ้นวความคิดในการออกแบบนิทรรศการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดันิทรรศการ ของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

บทที ่3  วธีิด ำเนินกำรวจัิย  

น าเสนอกระบวนการวิจัย และเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย

ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ

วเิคราะห์และแปลความตลอดจนการน าเสนอผลการวจิยั 

บทที ่4  พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติเชียงใหม่กบักำรจัดแสดงนิทรรศกำรถำวร 

ศึกษาบริบท เน้ือหา รูปแบบการจดัแสดงของนิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่ทั้ งภาคเอกสาร และภาคสนาม  น ามาวิเคราะห์เพื่อทราบถึงความส าเร็จและสภาพ

ปัญหาของการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
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บทที ่5 แนวทำงกำรปรับปรุงกำรจัดแสดงนิทรรศกำรถำวร พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติเชียงใหม่ 

บทน้ีท าการวิเคราะห์และเสนอรูปแบบแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ โดยน าเสนอรูปแบบจ าลองห้องจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

ของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่(Sketch Design) ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบักระบวนการวิจยั

ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาในบทท่ีผ่านมา  น าเสนอความเหมาะสมรูปแบบจ าลอง(Model)ของ

แนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จากการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีสร้างข้ึนเพื่อสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ ก่อนท่ีจะสรุปเป็นผลการวจิยั 

บทที ่6  สรุป  

สรุปสาระส าคญัของการวิจยัในวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


